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Goethe-Zertifikat C2: GDS - moduł mówienie 

 
egzamin ustny:  14.06.2021 godz. od 16.00 wg listy  
opłata egzaminacyjna: 310,00 zł 
zgłoszenia do:  30.04.2021 
 
Na listę egzaminacyjną wpisujemy na podstawie dostarczonych do szkoły dokumentów: 

 
1. formularza zgłoszenia, w przypadku osoby niepełnoletniej podpisanego przez rodzica lub opiekuna 

2. dowodu wpłaty 
3. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych, w przypadku osoby niepełnoletniej 

podpisanego przez rodzica lub opiekuna (p. strona 2) 

4. w przypadku osób niepełnosprawnych: zaświadczenia lekarskiego o trwałej niepełnosprawności lub 
upośledzeniu (mogą być składane do ostatniego dnia terminu zgłoszeń) 

 
Opłata na konto: Dethloff Deutschschule, Szkoła Języka Niemieckiego, 20-607 Lublin, ul. Wallenroda 4a,  
                             konto: 26 1020 3176 0000 5102 0011 6772, z dopiskiem :  C2 moduł mówienie 
 
Zwrot całej opłaty za egzamin w przypadku rezygnacji najpóźniej tydzień przed terminem egzaminu. 
 

Zgłaszam się do:  

egzaminu:   C2-moduł mówienie   □ 

 

nazwisko, imię : ___________________________________________________ 

data urodzenia:  ___________________________________________________ 

miejsce urodzenia: ___________________________________________________ 
 

narodowość:  ___________________________________________________ 

 

adres zameldowania: ___________________________________________________ 

tel. st./tel. kom.:  ___________________________________________________ 

e-mail:   ___________________________________________________ 

data zgłoszenia: ___________________________________________________ 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem oraz z zasadami przeprowadzania 

egzaminów Instytutu Goethego dostępnych na stronie www.dethloff.pl , Egzaminy Goethe-

Institut, zakładka CERTYFIKATY. 

podpis rodzica lub opiekuna     ___________________________________________ 

Na egzamin należy przynieść dowód tożsamości. Niedozwolone jest wnoszenie do sali 
egzaminacyjnej urządzeń elektronicznych, np. telefonów, smartfonów, tabletów, itd. 

http://www.dethloff.pl/
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Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Nazwisko i imię: .......................................................................................................................... 
 

Podpisując niniejsze oświadczenie wyrażam zgodę na przekazanie przez Goethe-Institut moich 
danych osobowych („dane”) udostępnionych przeze mnie Centrum Egzaminacyjnemu podczas 
rejestracji oraz moich danych osobowych będących w posiadaniu Goethe-Institut w związku z 
realizacją zawartych ze mną w przyszłości umów do centralnej bazy danych klientów Goethe-
Institut e.V. (pol.: stowarzyszenie zarejestrowane) z siedzibą w Monachium / Niemcy, oraz na 
dokonanie scalenia tych danych ze znajdującymi się tam już ewentualnie innymi danymi 
dotyczącymi mojej osoby.  

Ponadto wyrażam zgodę na obszerne wykorzystywanie moich danych przez Centrum 
Egzaminacyjne i Goethe-Institut oraz Centralę oprócz wykonywania zobowiązań wynikających z 
umów także do przeprowadzania badań rynkowych oraz w celach reklamowych i marketingowych 
dotyczących każdorazowo oferty Centrum Egzaminacyjnego i Goethe-Institut, w szczególności 
po to aby dostarczać na podane przeze mnie dane adresowe przez pocztę lub – o ile 
wyraziłem/łam takie życzenie – także telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną odpowiednie 
reklamy lub zapytania („informacje”), np. dotyczące nowej oferty kursów Centrum 
Egzaminacyjnego i Goethe-Institut.  

W celu kontroli autentyczności i wystawiania duplikatów zaświadczeń zgadzam się ponadto na 
przekazywanie do Centrali, przechowywanie tam w centralnym archiwum egzaminów (przez 
maksymalnie 10 lat) oraz przetwarzanie danych dotyczących egzaminów, w których brałem/łam 
udział. O ile są to informacje dotyczące egzaminów upoważniających do osiedlenia się w 
Niemczech małżonka w ramach łączenia rodzin, wyrażam zgodę na to, żeby Centrala na żądanie 
niemieckich urzędów potwierdziła autentyczność przedłożonego przeze mnie urzędowi 
świadectwa.  

Moje dane nie będą przez Centrum Egzaminacyjne i Goethe-Institut wykorzystywane lub 
przekazywane osobom trzecim w celach innych niż wymienione powyżej w treści oświadczenia, 
chyba że w odniesieniu do tych danych istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia nadużycia.  

Jest mi wiadome, że w każdej chwili mogę sprzeciwić się wykorzystywaniu moich danych w celu 
badania rynku a także w celach reklamowych i marketingowych.  
 

Miejscowość, data, podpis _________________________________________________________ 
(Podpis wymagany do przyjęcia zgłoszenia) 
 

Tak, chcę ponadto otrzymywać informacje przez e-mail/SMS/telefon/faks.  
Miejscowość, data, podpis _________________________________________________________  
(Podpis niewymagany do przyjęcia zgłoszenia) 
 

 

Prawo sprzeciwu  
Ze wspomnianego wyżej prawa sprzeciwu może skorzystać Pani / Pan teraz (poniżej) lub też w każdej 
innej chwili:  
□ Sprzeciwiam się niniejszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu moich danych osobowych w celach 
reklamowych i marketingowych  
Miejscowość, data, podpis  ________________________________________________________  
(Podpis nie  wymagany do przyjęcia zgłoszenia) 


